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Informacje
i komunikaty
Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
w 2018 r.
(M.P. poz. 63)
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245
oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r.
w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2018 r.
(M.P. poz. 64)
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245
oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen
o 1,6%).
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w IV kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 47)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 39) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen
o 0,5%).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie kwoty bazowej w 2018 r.
(M.P. poz. 153)
Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz
z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej
ustawy, w 2018 r. wyniosła 4003,88 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 155)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 39) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2018 r. wyniosło
4863,74 zł.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.
(M.P. poz. 154)
Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz
z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r.
w stosunku do 2017 r.
(M.P. poz. 156)
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz
z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r.
w stosunku do 2017 r. wyniósł 5,3%.

Komunikat
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.
(M.P. poz. 176)
Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 39) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wynosi 102,86%.
1

6

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu
oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty
przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń
przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(M.P. poz. 204)
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach
przedemerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2148 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się,
co następuje:
1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia
w 2018 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2019 r. wynosi
1146,30 zł miesięcznie;
2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia
w 2018 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2019 r. wynosi
3209,60 zł miesięcznie;
3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 13 755,60 zł;
4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 38 515,20 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2018 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 200)
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245
oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2019 r. kwota przychodu
odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za IV kwartał 2018 r. wynosi 3404,70 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za IV kwartał 2018 r. wynosi 6322,90 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 r. ogłoszonego do
celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 203)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2019 r. kwota
przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
IV kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3404,70 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty
przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty
przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku
za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego
i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego
przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud
uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego
przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury
lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń
(M.P. poz. 202)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2019 r.:
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1) miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 2200,68 zł;
2) miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
wynosi: 1625,73 zł;
3) miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1869,26 zł;
4) kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą:
a) 222,01 zł – dla dodatku za tajne nauczanie,
b) 222,01 zł – dla dodatku kombatanckiego,
c) 222,01 zł – dla dodatku pielęgnacyjnego,
d) 417,27 zł – dla dodatku dla sierot zupełnych;
5) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych
miesięcy trwania pracy, wynosi:
a) za 1 miesiąc – 11,13 zł,
b) za 2 miesiące – 22,15 zł,
c) za 3 miesiące – 33,35 zł,
d) za 4 miesiące – 44,36 zł,
e) za 5 miesięcy – 55,51 zł,
f) za 6 miesięcy – 66,55 zł,
g) za 7 miesięcy – 77,71 zł,
h) za 8 miesięcy – 88,82 zł,
i) za 9 miesięcy – 99,93 zł,
j) za 10 miesięcy – 111,01 zł,
k) za 11 miesięcy – 122,03 zł,
l) za 12 miesięcy – 133,24 zł,
m) za 13 miesięcy – 144,31 zł,
n) za 14 miesięcy – 155,41 zł,
o) za 15 miesięcy – 166,49 zł,
p) za 16 miesięcy – 177,58 zł,
q) za 17 miesięcy – 188,75 zł,
r) za 18 miesięcy – 199,81 zł,
s) za 19 miesięcy – 210,94 zł,
t) za 20 miesięcy – 222,01 zł;
6) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy
trwania pracy, wynosi:
a) za 1 miesiąc – 11,13 zł,
b) za 2 miesiące – 22,15 zł,
c) za 3 miesiące – 33,35 zł,
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d) za 4 miesiące – 44,36 zł,
e) za 5 miesięcy – 55,51 zł,
f) za 6 miesięcy – 66,55 zł,
g) za 7 miesięcy – 77,71 zł,
h) za 8 miesięcy – 88,82 zł,
i) za 9 miesięcy – 99,93 zł,
j) za 10 miesięcy – 111,01 zł,
k) za 11 miesięcy – 122,03 zł,
l) za 12 miesięcy – 133,24 zł,
m) za 13 miesięcy – 144,31 zł,
n) za 14 miesięcy – 155,41 zł,
o) za 15 miesięcy – 166,49 zł,
p) za 16 miesięcy – 177,58 zł,
q) za 17 miesięcy – 188,75 zł,
r) za 18 miesięcy – 199,81 zł,
s) za 19 miesięcy – 210,94 zł,
t) za 20 miesięcy – 222,01 zł;
7) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu
w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
a) 599,04 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 449,31 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 509,22 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba;
8) kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń wynoszą:
a) 514,30 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów
wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami
i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych
na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu
wykonawczego,
b) 848,60 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów
wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
c) 678,88 zł – przy potrącaniu:
—— świadczenia wypłacanego w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia
lub świadczeń podlegającego rozliczeniu w trybie określonym w art. 98
ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 39),
—— kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu
zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczeń społecznych,
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o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 i 303), wraz z odsetkami
za zwłokę w ich spłacie oraz z tytułu zaopatrzenia określonego w odrębnych
przepisach,
—— kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych,
świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości
potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń
rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich
spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który
przyznano dodatek pielęgnacyjny,
—— kwot nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego,
—— kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
—— zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie
zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłku stałego lub zasiłku okresowego
wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który
przyznano emeryturę lub rentę,
—— zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do
emerytury lub renty,
d) 205,72 zł – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób
uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek
dyrektorów tych placówek.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę
i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie
za IV kwartał 2018 r.
(M.P. poz. 212)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 i 303) ogłasza się, że wskaźnik
kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za
zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za IV kwartał
2018 r. wynosi 101,00%.
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Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w II kwartale 2019 r.
(M.P. poz. 211)
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.1) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2019 r. wynosi 107,6%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1076, 1544, 1629, 1669, 1925
i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303.

Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 lutego 2019 r.
o kradzieży, zniszczeniu, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń
lekarskich o czasowej niezdolności do pracy
Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

12

Numery
od

do

AB

1674009

1674021

AB

1674023

1674025

AD

1803776

1803781

AJ

7049008

7049025

AJ

7049043

7049043

AJ

7049045

7049050

AJ

7049054

7049054
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Seria

Numery
od

do

AJ

7049071

7049071

AJ

7049073

7049073

BP

4327174

4327174

BR

7736259

7736259

BR

7736271

7736271

BR

7736317

7736317

BS

3824426

3824450

BS

6204047

6204050

BT

7982998

7983000

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za IV kwartał 2018 r.
(M.P. poz. 257)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 39) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za
IV kwartał 2018 r. wynosi 100,50%.
1

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).

Biuletyn Informacyjny ZUS

styczeń–czerwiec 2019

13

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 239)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 i 303) ogłasza się, że w okresie
od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wysokość odsetek należnych
z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
wynosi 1,50%.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
(M.P. poz. 270)
Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1376 i 1669) ogłasza się, co następuje:
W okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. kwoty jednorazowych
odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa
w art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej
„ustawą”, wynoszą:
1) 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
(art. 12 ust. 1 ustawy);
2) 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu
zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12
ust. 2 ustawy);
3) 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);

14
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4) 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
(art. 12 ust. 4 ustawy);
5) 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub
dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);
6) 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy);
7) 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie
małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde
z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);
8) 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie
dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 16 048 zł
z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde
następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);
9) 16 048 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania
uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego
lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego
małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy);
10) 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego
i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).
1

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
(M.P. poz. 279)
Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 39) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn,
stanowiącą załącznik do komunikatu.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej
w latach 2015–2018
(M.P. poz. 348)
Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1) ogłasza się, co następuje:
1) mając na względzie postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026
z dnia 19 czerwca 2015 r., uchylającej decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia
nadmiernego deficytu w Polsce (Dz. Urz. UE L 163 z 30.06.2015, s. 37), w latach
2015–2018 nie wystąpiły koszty systemowej reformy emerytalnej w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011
z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97
w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru koordynacji
polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, s. 12);
2) kosztami systemowej reformy emerytalnej, w rozumieniu przepisów przywołanych
w pkt 1, nie są już koszty reformy emerytalnej, które stanowią kwoty składek
przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych:
a) w 2015 r. w wysokości 2 533 207 561,62 zł,
b) w 2016 r. w wysokości 2 862 277 060,45 zł,
c) w 2017 r. w wysokości 2 931 466 916,02 zł,
d) w 2018 r. w wysokości 3 045 928 119,27 zł.
1

16

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,
2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w I kwartale 2019 r.
(M.P. poz. 368)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245
oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w I kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r. wyniósł 100,2 (wzrost
cen o 0,2%).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r.
(M.P. poz. 377)
Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215) ogłasza się,
że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku
do marca 2013 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5%).
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za 2018 r.
(M.P. poz. 452)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 39, 730 i 752) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za 2018 r. wynosi 109,20%.
1

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2019 r.
(M.P. poz. 424)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 39, 730 i 752) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r.
wyniosło 4950,94 zł.

18
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
(M.P. poz. 430)
Na podstawie art. 40c ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730) ogłasza się, że wskaźnik
rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy
średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących
za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wyniósł 105,01 (wzrost
o 5,01%).

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2019 r. ogłoszonego do
celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 449)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2019 r. kwota
przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
I kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3465,70 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za I kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu
emerytur i rent
(M.P. poz. 450)
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz
z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2019 r. kwota przychodu
odpowiadająca:
1) 70 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2019 r.
wynosi 3465,70 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2019 r.
wynosi 6436,30 zł.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za I kwartał 2019 r.
(M.P. poz. 584)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 39, 730 i 752) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za I kwartał 2019 r. wynosi 111,84%.
1
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Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1054).
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 594)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730) ogłasza się, że w okresie
od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. wysokość odsetek należnych
z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
wynosi 1,50%.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty
prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2019 r.
(M.P. poz. 606)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730) ogłasza się, że
wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków,
odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za
I kwartał 2019 r. wynosi 101,25%.

Biuletyn Informacyjny ZUS

styczeń–czerwiec 2019

21

Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w III kwartale 2019 r.
(M.P. poz. 601)
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2019 r. poz. 645) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r. wynosi 108,1%.
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